
 

 
Det er hvidt herude, 

kyndelmisse slår sin knude, 
overmåde hvas og hård, 

hvidt forneden, hvidt foroven, 
pudret tykt står træ i skoven, 

som udi min abildgård. 
 

Det er tyst herude, 

kun med sagte pik på rude 
melder sig den små musvit. 

Der er ingen fugl, der synger, 

finken kun på kvisten gynger, 
ser sig om og hvipper lidt. 
 

Det er koldt herude, 
ravne skrige, ugler tude, 

søge føde, søge læ. 
Kragen spanker om med skaden 

højt på rygningen af laden, 

skeler til det tamme kræ. 
 

Inderlig jeg længes 

efter vår, men vintren strænges; 
Atter vinden om til nord! 

Kom, sydvest, som frosten tvin-
ger,  

kom med dine tågevinger, 

Kom og løs den bundne jord! 
 

St. St. Blicher - 1838. 

Flere fisk i  
16,5 km vandløb 

 

Af Niels Therkildsen,  
byrådsmedlem Socialdemokratiet.  
 

Byrådet har netop vedtaget at lave 
forundersøgelser for at forbedre for-
holdene for ørred, laks og snæbel i 5 
åløb på i alt 16,5 km. Alle med tilløb 
til Kongeåen, som er et vigtig op-
vækstområde for de nævnte fiskearter. 
Og flere forundersøgelser kan komme 
til. 
Forundersøgelsernes formål er at af-
klare, om det er teknisk muligt at gen-
nemføre indsatsen, om lodsejernes 
holdning til projekterne og at udarbej-
de detailprojekter, som kan være 
grundlaget for en evt. realisering. 
Hvis forundersøgelserne viser, at det 
er muligt at realisere projekterne, kan 
der søges tilskud fra staten. 
Forundersøgelserne i de 16,5 km åløb 
skal være færdige i løbet af sommeren 
2021, koster i alt 394.000 kr. og er 
godkendt og betales af Miljøstyrelsen. 
I Vejen kommune er der i alt 550 km 
offentlige vandløb, så de 16,5 km fyl-
der ikke så meget, men vurderes at 
kunne gøre en stor positiv forskel for 
fiskene i hele Kongeåsystemet. 
I alle 5 åløb ( Skudstrup Bæk og 
Grænsebækken, Trolddal Bæk, Bodil 
Aires Bæk, Tilløb 3 til Kongeåen og 
Tilløb til Andst Å) er det planen at 
udlægge sten/grydegrus og i to åløb 
også ved/dødt træ for at forbedre gy-
deforholdene. 
Ved en realisering af projekterne skal 
det sikres, at vandløbenes fysiske for-
hold ikke er til hinder for vandløbenes 
målopfyldelse, herunder afvandingen. 
Lad os komme i gang. Lystfiskerne og 
naturelskerne, både i kommunen og 
udefra, vil glæde sig over flere fisk. 
Og jeg er sikker på, at lodsejerne vil 
glæde sig over en rigere natur ved 
deres ejendom. Og flere turister - lyst-
fiskere eller ej - vil komme til, og der-
med understøtte et turisterhverv, vi 
også skal leve af. 

Vi kan næsten føle, hvordan Bli-

cher har haft det, da han sad og 
skrev dette smukke digt, der er 

blevet en elsket sang. 
 

Vi, der har år på bagen, kan også 
genkende situationen, men i dag 

er det svært at forholde sig til. 
Vi nærmer os næsten en situation 

med kun tre årstider, forår, som-

mer og efterår. 
 

Og så lige i dag (tirsdag) er vi 

stået op til det smukkeste vinter-

landskab, men termometeret står 
på kun 0 grader. 

Kyndelmisse. 
 

Af Helle Torp. 

 
Det føles som om, der har 
været vinter meget længe. 
2. februar er vinterens 
midte ifølge gammel tradi-
tion. Herfra går det mod 
lysere tider. 
 
Det vil vi fejre med en 
kort gudstjeneste kl. 17.00 
i kirken.  

Vi kan ikke  - som følge af 
corona-restriktioner  - slutte 
af med fakkeltog og varm 
kakao, men vi kan gå med 
lys i hjertet. 



 
 
 
  

 
  

 



  

 

 

 
 

 

  

 

 

 
Der findes to tragedier i livet. Den ene 
består i ikke at få det, hjertet begærer. 
Den anden er den at få det. 

George Bernard Shaw. 
 
Utilfredshed er det første skridt til frem-
skridt, både for den enkelte og for natio-
nen. 

Oscar Wilde. 
 

Fremskridt er de utilfredses værk. 
Jean-Paul Sartre. 

 

 

Noget om fred og ufordragelighed. 
 

Skumringen klapper et lille får. 
Månen er atter i sigte. 

Stjernerne skælver, som skrevet står 
i nogle tusinde digte. 

Bølgerne lægger sig stille ned, 
kysser en musling på panden. - 
Hvilken vidunderlig ensomhed, 

når man vil skænds med hinanden! 
 

Halfdan Rasmussen. 

 

DEN FLYVENDE HOLLÆNDER. 
 

Et sagn fra 1500-tallet om et hollandsk 

skib, der evigt besejler havene, og som 

varsler ulykke for de skibe, det møder. 

Efter overtroen viser det sig især omkring 

Kap det Gode Håb. 

Evighedssejladsen skulle være Guds straf 

over den hollandske kaptajn Vanderdecken 

for blasfemi. Sagnet er ofte behandlet i lit-

teratur og musik. 

Bevingede ORD 
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ALT ER AFLYST PÅ 
SOLHØJ. 
 
2/2 - 2021 kl. 17.00 
Kyndelmisse -  
Kort lysgudstjeneste 
 
3/2 - 2021 kl. 14.00 og 
4/2 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
7/2 - 2021 kl. 10.00 
En lidt kortere …. 
Gudstjeneste -  
Seksagesima 
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Foredrag ved 
Poul Marcus 
i Andst Kirke 

23/2 
kl. 19.00 

 
Hvis coronaen tillader det, 

bliver det til noget. 
På grund af pladshensyn  

er der tilmelding: 
 

Helle Torp: heto@km.dk 
eller 21 84 08 30 


